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SIMONE GIBERTONI BELIEVES that work is a
mixture of passion and results. As CEO of Clinique
La Prairie, a renowned Swiss clinic, he adheres
carefully to principles of excellence.
Clinique La Prairie is headquartered in Montreaux,
a Swiss city that’s also home to a famous jazz
festival. With a 90-year-old legacy, the clinic offers
treatments focused on four cornerstones: medical,
nutrition, well-being, movement. And the CEO’s
attention to detail and excellence can be found
throughout the clinic.

C E O O F T H E S U I S S E S PA
CLINIQUE LA PRAIRIE,
S I M O N E G I B E RTO N I
TA L K S A B O U T
H I S T R A J E C TO RY
WITH THE BRAND
AND DISCUSSES THE
M O T I VA T I O N S B E H I N D
H I S L AT E S T S B O O K S

LF: Can you tell us about what led you to Clinique
La Prairie?
SG: Working at Clinique La Prairie, Switzerland’s
iconic brand was a dream! I have met the owner
many times, and we found ourselves sharing the
same vision and ethical values. We also decided
to bring the company into the future with its
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Indoor heated pool and
therapeutic pool for
physiotherapy sessions
Piscina coberta aquecida
e piscina terapêutica para
sessões de fisioterapia
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international development. It’s been an honor for me to
have them be part of this adventure.
LF: You wrote two books: The Path to Personal
Excellence and The High Performance: Company
Manifesto. Tell us the story behind them.
SG: I wrote the first book when I had my twins. It was
my way of summarizing 40 years of experience to
them. The second book had the same motivation, but
with my colleagues: I wanted to share my management
vision and “high-performance company” with them.
Once again, my primary motivation was to “share.”
LF: What is your tip for getting the best out of a
project, in the cosmetic industry or life?
SG: Have the best team of people around you, sharing
the same vision and passion, create a culture of
improvement, and focus on results!
LF: In three words or a sentence, how would you
describe your principles of success?
SG: Wake up every day, asking yourself, “what can you
do better today than yesterday?”. Small changes can
lead, in the long run, to surprising results!

Treatment rooms with the
latest technology
Salas de tratamento com
tecnologia de ponta

EM BUSCA DE EXCELÊNCIA
CEO do spa suísso Clinique la Prairie, Simone Gibertoni fala sobre sua trajetória
com a marca e nos conta as motivações por trás de seus últimos livros
Simone Gibertoni acredita que o trabalho deve ser feito de paixão e resultados.
Enquanto CEO da Clinique La Prairie, uma renomada clínica suíça, leva para o
escritório aquilo que vive: seus princípios de excelência. Sua jornada profissional
começou com o desejo de se tornar consultor, passando por companhias do
segmento de luxo. Até que chegou a hora de dar um novo passo na sua carreira.
A Clinique La Prairie está em Montreaux, cidade suíça que também é lar de
um famoso festival de jazz. Com um legado de 90 anos, a clínica oferece tratamentos visando quatro pilares: médico, nutrição, bem-estar, movimento. E a
excelência do CEO, seja em compartilhar ou em gerenciar, continua espreitando
os corredores da clínica.

All of the clinic’s programs
are based on the
four cornerstones of
longevity: medical care,
nutrition, movement
and well-being
Todos os programas
da clínica baseiamse nos quatro pilares
da longevidade:
cuidados médicos,
nutrição,
movimento e
bem-estar

LF: Você pode nos contar sobre o que o levou à Clinique La Prairie?
SG: Trabalhar na Clinique La Prairie, marca icônica da Suíça, foi um sonho!
Conheci muitas vezes o proprietário e nos encontramos compartilhando a mesma
visão e valores éticos. Também decidimos trazer a empresa para o futuro com
seu desenvolvimento internacional. É uma honra para mim desde eles fazer
parte desta aventura.
LF: Você escreveu dois livros: The Path to Personal Excellence e The High
Performance: Company Manifesto. Conte-nos a história por trás deles.
SG: Escrevi o primeiro livro quando tive meus gêmeos. Foi uma forma de resumir
para eles 40 anos de experiência. O segundo livro teve a mesma motivação, mas
com meus colegas: Queria partilhar com eles a minha visão de gestão e “empresa
de alto desempenho”. Mais uma vez, minha principal motivação foi “compartilhar”.
LF: Qual é a sua dica para tirar o melhor de um projeto, na indústria
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S I M O N E G I B E RTO N I
CEO, CLINIQUE LA PRAIRIE

Wake up every day, asking
yourself, “what can you
do better today than
yesterday?”. Small changes
can lead, in the long run,
to surprising results!

cosmética ou na vida?
SG: Tenha a melhor equipe de pessoas ao seu redor, compartilhando a mesma visão e paixão, crie uma cultura de
melhoria e foco em resultados!
LF: Em três palavras ou em uma frase, como você
descreveria seus princípios de sucesso?
SG: Acorde todos os dias se perguntando “o que você pode
fazer melhor hoje do que ontem?”. Pequenas mudanças
podem levar, a longo prazo, a resultados surpreendentes!

@lifestylemag
2020_nov_NEW_V4.indd 77

1/6/21 12:11 PM

